
                                              ANSÖKAN OM TILLSTÅND 
 

Skicka ansökan till Forststyrelsen per e-post till adressen kirjaamo@metsa.fi eller per post till adressen: 
Forststyrelsen, Registratorkontoret, PB 94, 01301 VANDA 
 

Denna blankett används när man ansöker om tillstånd för t.ex. att röra sig i ett naturskyddsområde (när ett tillstånd 
förutsätts), forska, göra upp eld, förvara en båt, bygga (även tillfälligt) eller träna hund. 
 

OBS. Tillstånd för fiske, jakt och snöskoterspår ansöker man om på webbplatsen Eräluvat.fi. Dessa tillstånd kan man 
inte ansöka om med denna blankett. 
 

Den sökandes uppgifter: 

Efternamn:    Alla förnamn: 

Företag/samfund:  

Näradress:    Postnummer: 

Postanstalt:    Telefonnummer: 

E-postadress: 

Faktureringsadress (om annan än den sökandes): 

 

Forststyrelsen skickar beslutet till kännedom elektroniskt till den e-postadress som ansökaren meddelat. Ifall ni vill ha 
beslutet per post (som vanligt brev), kryssa i rutan 
 
Om tillståndsansökan gäller för flera personer samtidigt bifogas en lista över de andra personerna inklusive deras 
person- och kontaktuppgifter. 
 

Tillstånd söks för tiden:                         Tilläggsinformation: 

____.____.20____ - ____.____.20____ 
 

Område som tillståndet gäller (Bifoga om möjligt en karta över tillståndsområdet): 

    naturskyddsområde, vilket eller vilka? 

 

    annat område, vilket? 
 
 
 

Tillståndsområdet är beläget inom följande kommuns/kommuners område: 

 

 
 

Jag ansöker om tillstånd för följande ändamål: 

 

 
Om du ansöker om tillstånd för forskning eller provtagning, måste en forskningsplan samt uppgifter om typen och 
mängden av utrustning som används vid forskningen bifogas. 
 

Motivering för behovet av tillstånd: 

 

 
 

Datum: ____.____.20____ 
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